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Elementbyggda flerfamiljshus började förekomma i Sverige i början av 1950-
talet, Ett flertal elementbyggsystem har därefter prövats med vlixlande fram-
gång. Produktionsandelen för denna byggtyp har ej överskridtf lO % av hus-
byggnadsvolymen och var ca 3 % 1962.
För nya, friska initiativ på elementbyggområdet fordras en bilttre måttsamord-
ning skärpta krav på byggherreansvar och projektörskunnande, en utkristallise.
ring av låimpliga fo¡mer för byggherrens upphandling samt ett bättre samspel
mellan byggnadsdelstillverkning och byggande. Byggnadsdelstillverka¡ens ansvar
kan också utst¡åickas till monteringen. Vâr finns den härliga experimentlusta
på elementbyggområdet som utmärkte 1950-talet? - frågar i denna a¡tikel Göran
Hellsten vid Statens Institut för Byggnadsforskning. Väntar alla på att någon
annan skall ta initiativet?



Elementhus

Elementbygge innebär uppförande av
byggnader genom montering av för-
tillverkade element. I uttrycket
"montering" ligger ett principiellt
krav på att elementen är så utfor_
made att hantverksmässig tillpassning
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på byggplatsen ej behövs. Sedan lång
tid tillbaka har skåp, fönster, dörrar
osv, utförts som element och monte-
rats in på byggplatsen. Det element-
byggande som på 1950-talet så kraf-
tigt låtit tala om sig gäller framför

allt husstommen. De 
"torttJ"ttåtrr3i1byggnadssystemen med element för

flerfarniljshus i Sverige har framkom-
mit under 1950-talet. Mot denna
bakgrund kari formerna för morgon-
dagens elementbygge diskuteras.

I det byggsystem, som lanserats av
byggnadsingenjör Ernst Sundh i
Avesta, används rumsstora betongele-

' ment till väggar och bjälklag (Tekn.
T. 1951 s. 633, 1953 s. 521). Dess-
utom är trappor, balkonger, sopned_
kast och ventilationsblock tillverkade
av betongelement. Samtliga bärande
väggar montor,as. Elrör och -doso¡ är
ingjutna i vägg- och bjälklagselemen-
ten. Vvs-installationen utfördes tidi-
gare med t¡aditionella metoder, nu_
me¡a används även förtillverkade rö¡_
delar. Stora element tillverkas på
byggplatsen, små element på fabrik.
Det som från början gav Sundhs bygg-
system en särskilt rnarkant profil var
användningen av bockkranar för mon-
tering av de tunga elementen. Detta
medfö¡de att systemet tillämpades
företrädesvis pâ 3-4 vånings lamell-
hus. Numera används dock även torn-
kranar, vilket möjliggjor,t byggnader
i 10 våningar, fig. 1.

Skarnes tunga systenl

Byggnads AB Ohlsson & Skarne i
Stockholm använcler i huvudsak två
olika byggsystem med stommen upp-

CIVILINGENJÖR GORAN HELLSTEN, STATENS INSTITUT FöR
BYGGNADSFORSKNING

I Sverige hor etl tjugorol erementbyggsysrem för frerfomirishus ulveckrqrs sedan ondro
vörldskrigers slut. Produkrionsqnderen eremenrbyggdc lögenherer i fle.fomiljshus hor
under denna lid vorir under l0 /o, och onderen vor cc g yo 1962. Somordning, kunsko-
per och slondqrdisering ör någro grundperore för en meningsfyild långtidsplonering med
frisko initiofiv och med sikte på en srörre qnder eremenrbyggen i den svenska tororpro-
duktionen ov lögenheler.

ElementbyggsystemFig'l'Sundhssysteml¡llömPqtcvB¡ggnodsABLennqrtHullenbergerpåbebyggefseig-l0vôningori Ervr¡rç¡¡re,ri

I:i:JIo:i. 
ulcnför slockholmi den koncenl erode giutplotsen för srometemenren finns omedetbqrr inrilt sundhs system

at

fi:

¡

j
j



förd i element, det tunga och det
lätta. Det tunga har liksom Sundhs
system rumsstora betongelement i
väggar och bjälklag, fig. 2. Därjämte
används betongelement till trappor,
balkonge,r, sopnedkast och ventila-
tionsblock. I den variant som upp_
förts ri Bollmora utanför Stockholm
(l 000 lägenheter i niovåningars hus)
ligger den vertikala bärnìngen i mel_
lanväggar och gavelväggar. De icke
bärande ytterväggarna är utförda med
högisolerande 0,50 m b¡ed,a trättbe_
tongelement. Elinstallationen förutom
kabeldragningen är fö¡beredd i vägg_
och bjälklagselementen och rför ws_
installationen har både traditionella
metoder och till element sammansatta
rördelar prövats.
De flesta elementen tillverkas i

egen fältialbrik invid byggplatsen. För
monteringen av de tunga elementen
på byggplatsen användes i Bollmo¡a_
bebyggelsen en spålbunden tornk¡an
med 200 tm lastJyftradieprodukt. på
andra byggplatsor där. 3-4-vånings
lamellhus uppförts har man använt
bockkran. De mindre elementen,
t.ex. lättbetongelementen i ytterväg_
garna, monteras med en valvkran.

Skarnes lätta system

I Skarnes lätta system utföres de bä-
rande mellanväggarna i smala (1_2
m), våningshöga betongelement, me_
dan bjälklagen platsgjutes mot for_
mar, som ger släta betongytor. ytter_
väggarna utföres bärande eller icke
bärande med varierande material,
t.ex. träregelelement. Trappor, bal_
konger, sopnedkast och ventilations_
block utiföres med element av betong.
Elinstallation är liksom i det tunga
systemet förberedd i väggelementen.
Detta gäller även vvs-installationen,
där man arbetar med kanalblock.
De bärande mellanväggselementen

paketgjuts i en fältfabrik vid sidan av
byggplatsen. Ett igenkänningstecken
på de byggplatser, där Skarnes lätta
system används, kan vara de glidform_
gjutna trapphus, som uppförts till
'byggnadens fulla höjd innan bygg-
nadsarbetet ovan grund i övrigt igång_
satts, fig. 3. För de ve¡tikala transpor-
terna i stombyggandet används en i
trapphuset stationerad tornkran.

Svenskq Bostäders system

Det allmännyttiga bostadsföretaget
AB Svenska Bostäder i Stockholm,

som bygger i egen regi, har prövat
ett system (Tekn. T. 1959 s. 571),
där både rbärande mellanväggar och
bjälklag utföres med "små betongele_
ment", fig. 4. Systemet är uppbyggt
efter I,2O m,måttet. Sålunda är
nämnda element både i väggar och
bjälklag 7,20 m breda. Väggarna âr
våningshöga och bj,älklagen 3,60, al_
ternativt 3,30 m långa.
Ytterväggarna utfôres icke bärande

med träregelelement. I övrigt ,är trap_
por, balkonger, ventilationsblock och
även bad¡umsgolv uûförda med ele_
ment. I det senare är alla anslutningar
för vatten- och sanitetsinstallation in_
gjutna vid fab¡ik. Elrör och -dosor är
ingjutna i väggelement med dörr.
Värmeinstallationen är traditionell.

Betongelementen tillverkas på egen
fabrik utanför byggplatsen. Liksom
vid Skarnes lätta system har väggele_
menten gjutits i paket. Systemet har
tillämpats på lamellhus i fyra våning_
ar och vid monteringen har använts
spålbundna tornkranar. Företaget har
ej till,ämpat systemet på sina byggen
sedan 1958.

Nya Asfalts system

Både ytter- och mellanväggar utföres
v,id Nya Asfalt AB:s i Malmö system
av våningshöga, bärande betongele_
ment, fig. 5. Elementb¡edden varie_
rar på mellanväggar mellan 1,0 m
och rumsbredd. För ytterväggen har
element av både rumsstorlek och de_
lar därav prövats. Liksom på flertalet
hä'r beskrivna system har även trap-
por, balkonger, sopnedkast och venti_
lationsblock utförts i element. Bjälk_
lagen däremot platsgjutes mot form_
lucko¡ på fribärande formbalkar.
Vvs-installationen utförs i sina hu_
vuddrag enligt'traditionella metoder.
Elrör ooh -dosor är ingjutna i vägg_
elementen,
Betongelementen tillverlkas i egen

fältfabrik utanför byggplatsen. Där
farbriken legat i anslutning till . bygg_
platsen har elementen transpor.terats
med telfrar till byggplatskranarnas
aktionsområde. Spårbundna to¡nkra_
nar används. Systemet har använts
både til,l lamellhus och höghus.

G ö t e b or gsb ostäders sy s te m
Ertt a,nnat allmännyttigt bostadsföretag
med egenregiverksamhet, som engage_
rat sig i elementbyggeriet, är AB Gö-

Fig.2. Skornes lungq syslem; monlering cv
Sfockholm.
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teborgsbostäder. Deras system är ut-
fo¡mat i samarbete med AB Skånska
Cementgjuteliet, som också wa¡at för
huvuddelarna,av elementleveranser-
na. Systemet skiljer sig från de övliga
som här beskrivits genom att stom-
men i princip är uppbyggd av pelare,
balkar och bjälklagselement. Efter att
inledningsvis ha använt stål i stor ut-
sträckning i pelare och balkar har
man underhand helt gått över till be-
tong.
Bjälklagselementen har 1,0 m ,bredd.

För de icke bärande yttervägga,îna
har under åren olitka alternativ an-
vänts. På senare år har man utfö¡t
betongelementen i sandwichkonstruk-
tion. Mellanväggarna rhar utförts med
stående lättbetongplank, enkla inom
lägenheterna och dubbla med isole-
ringsskiva i mitten mellan dem. Ele-
mentbyggda är också trapporna, sop-
nedkasten och ventilationsblocken.
Aven för vvs-installationerna har man
under,hand övergått till,rnonteringsfär-
diga enheter, medan elinstallationen
är relativt traditionellt utformad.

Betongelementen tillverkas vid sta-
tionär fabrik ett par mil från bygg-
platsen, och de monteras på bygg-
platsen med hjälp av mobilkran. Sy-
stemet har i huvudsak använts på
fyravånings lan^ellhus. En annan
byggmetod som också innehåller bä-
rande väggelement i betong tillämpas
nu (1962-t96Q pä stjärnhus i Göte-
borg, fig. 6.

Granit och Beton

Granit och Beton AB i Stockholm har
utvecklat ett system med samma prin-
cipiella upp'byggnad som Göteborgs-
bostäders, dvs. med det bärande sy-
stemet bestående av pelar-, balk- ooh
bjälklagselement.
Vid firmans senaste elementbyggen

har man använt sig av lättbetongele-
ment i ytterv:á,ggar med maximal stor-
lek ca 6 X 1 m, fig. 7. Bärande mel-
lanväggar och trapphus har gjutits
mot plåtformar med storloken ca 4
m X rumshöjd. Bjälklagen har i all-
mänhet platsgjutits, dock har även
betongelement använts.

V ästerås F acklöreningars By ggnads:
produktion

Fackföreningarnas Byggnadsproduk-
tion i Västerås uppförde under 1957

-1959 
560 lägenheter i ett antal tio-

vånings hus enligt metoder, som rätt
väsentligt awiker från de övriga här
beskrivna. Särskilt arbetskrävande de-
lar av huset såsom väggpartier med
dörrar, fönster, hörn, ws- och el-
ledningar tillverkades på fabrik, me-
dan mellanliggande partier, som sva-
rade för bärningen, göts på byggplat-
sen. Av int¡esse att notera bland de
fabrikstillverkade elementen är bad-
rummen, som levererades till bygg-
platsen med all utrustning inmonterad
och golv- och väggytor rned slutlig
behandling. Av bjälklagen tillverkades
den undre delen, som innehåller hu-
vudarmeringen, på fabrik, Dessa de-
lar utgjorde sedan form för den åter-
stående bjälklagsgjutn in gcn,
Arbetet på byggplatscn bcdrevs i en

på huset monterad fabrikshalI av stål-
profiler, fig. 8, sorn lyftcs hyclrauliskt
alltdftersom 'byggct gick i höjclen.

Fig. 3. Skornes lällo syslem tillömpol pô åtto punklhus i ló vrïningor i Näsbydcl utqnför Stockholm.



Vertikal- och horisontaltransporter av
elementen utfördes med två traverser,
som upphängts i fa,brikshallens tak-
konstruktion.

Skånska Cementgjuteriets allbetong-
metod

AB Skånska Cementgjuteriets allbe-
tongmetod är egentligen inget ele-
mentbygge i den betydelse detta ord
getts här. Den bärande stommen upp-
föres sålunda i sin helhet på bygg-
platsen. Att metoden ändå tas upp
här beror på att betonggjutningen ut-
föres enligt principer som hör till
industriellt byggeri. De bärande mel-
lanväggarna gjutes mot rumsstora
fo¡mele¡nent, fig. 9, medan ibjätklagen
gjutes mot rumsstora valwagnar, som
skjutes in ,r¡tifrån mellan två parallel-
la mellanväggar. Ytterväggarna utfö-
res av ickebärande element. Förtill-
verkade element är i övrigt badrums-
väggar, trappor, balkonger, sopned-
kast och ventilationsblock. Monte-
ringen och gjutningen på byggplatsen
utföres med hjälp av tornkran, och
metoden kan tillämpas på både la-
mellhus och höghus.

Elemenlbyg gondels omfottni n g

De nämnda elementbyggsystemen täc-
ker ,htwudpa,rten av vad som ,byggts

med stomeloment under 1950-talet i
Sverige. De system som lanserats av
andra företag skiljer sig inte n'ârmnvärt
från de beskrivna, och de tas därför
inte här upp till detaljgranskning.
Huvuddragen framgår dock av en
uppställning som uta¡betats inom Sta-
tens Institut för Byggnadsforskning,
tabell 1, och som redovisar omfatt-
ningen av husbyggena med element-
byggda stommar.
Produktionen av elementbyggda lä-

genheter i flerfamiljshus, som 1958
omfattade 3 340 (7,4 Vo av totala an-
talet), sjönk 1961 till 2257 lagenhe-
ter (4,2 Vo) och 7962'á.nd.a till 1 738
lägenheter (3,2 %). Denna redovis-
ning speglar emelle¡tid endast använd-
ningen av element i den bärande
stommen. Inom detta område är det
uppenbart, att flera byggare funnit s,i-

na försök mindre lyckosamma och
där,för övergått till andra byggfor-
mer,
Inom andra områden har dock för-

sök att använda byggnadsdelar med

6

Fig. 4. Svensko Boslöders syslem; monler¡ng ov
bjälklogselement på bebyggelse i Völlingby i

Slockholm.

högre förtillverkningsgrad än tidigare
gett goda resultat. Det gäller fönster,
dörrar, trappor, sopnedkast, fasad-
element och lätta mellanväggar, det
gäller skåp och garde,rober och det
gäller installationer, framförallt på
vvs-sidan,
Användningen av n-ekaniska hjälp-

medel på byggplatserna fortsätter att
öka. Samtidigt har man betrdffande
den bä¡ande stommen sökt sig nya
vägar, som måste betecknas som in-

dustriellt byggeri ,Íren som ej medta-
gits ,i redovisni'ngen i tabell 1, då för-
tillverkade byggnadselement ej an-
vänts. Här åsyftas bl.a. de betongbyg-
gen, där stommarna gjuti,ts på bygg-
platsen med a'llt oftare fabri'ksblandad
betong, där formelement av kryssfa-
ner eller stål som ger släta betongytor
har använts, och där rnan i ökande
omfattning har satt in inläggningsfär-
dig armering.

Måltsomordning

Det hittillsvarande elementbyggandet
i landet har varit bundet till vissa
stö.rre byggare och därmed ej blivit
allmän egendom. En bidragande or-
sak till denna firmabundenhet av hela
byggsystem hat varit, att det inte har
funnits någon allmänt accepterad
måttstandard för stommen. Den har
fått ersättas av en viss standardisering
inom företagen. Detta har i sin tur
av ekonomiska skäl krävt en stor
produktionsvolym och därför k'unnat
tas upp av endast ett fåtal företag.
Först när vi får en allmänt accepte-

rad måttstandard för stommen kan
det tänkas, att elementfabrikanterna
får större intresse att göra e¡forder-
liga investeringa,r för en rationell pro-
duktion av stomelement, tillgängliga i
allrnänna handeln. Först då kan man

Fig. 5. Nyo Asfolts system; montering ov mellanväggselemenl pô bygge i Molmö,
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Tabell 1. Antalet inllyttningsklara lägenheter t956-1962 i flerlamiljshus, sotn upplörts med bärande stomelement.
(Uppgifterna har inhÌimtats från de elementbyggare, som Statens Institut lör Byggnadsforskníng haft kìinnedom om.
Elementbyggen av ren experimentkaraktär har dock ej medtagits; Informationsbtad lrån Statens Institut för Bygg-
nadslorskning 1963.3 I )

System Förtillverkade 1956
element i den
bärande stommen

1957 I 958 1959 1 960 l96t 1962 1963n

Nya Asfalt, Malmö Enbart väggar
Ande¡s Diös, Uppsala
Ehn & Co., Västerås
Granit & Beton, Stock-
holm

Köpings Bostads AB,
Köping

Gottfrid Lindgren, Uppsala
Ohlsson & Skarne, Stock-
holm (lätt system)

Skandia, Västerås
L Wehman, Karlskoga

.t2180 140
150 105
120 120

"^

74
56 80

79

148

287
6f

81

l9
82
f6

566
172

I 341

306
135

950

170

81

712 915

194

102

,1

Anders Diös, Uppsala Enbart pelare 48 48 188 260

Västerås FacKöreningars
Byggnadsproduktion,
Västerås

Ohlson & Skarne, Stock-
holm (tungt system)

Skånska Cementgjuteriet,
Göteborg

AB Ernst Sundh, Avestal
Svenska Bostäder, Stock-
holm

L Hultenberger, Viggby-
holms

Väggar och bjälk-
lag 246 198 124

30

316

100

250 270
312 491

180 252

500
264 585

165

350

266

201

360

6508

165

288

772'

180

196

Granit & Beton, Stock-
holm

Göteborgsbostäder, Göte-
borg

Uppsvenska Byggnads-
gillet, Uppsala

Bjälklag, balkar
och pelare

230385500443

48

100 lll
24 7l

688
29

Göteborgsbostäder, Göte- yàggar, bjälklag,
borg balkar och pe-

lare 80 280

Ohlsson & Skarne, Stock-
holm

Väggar, pelare
och balkar 125

Summa I 434 2204 3 340 2 885 2823 2257 I 738 2074

I Från 1962 Benab, Avesla. : T.o m. 1961 Sundh-byggen, Stockholm; Sundhs system. t Även pelare och balkar i obetydlig omfattning. a Be¡äknade värden.

räkna med en ökad användning av
stomelement, Det är nämligen först
då som måttsamordningen når sin
fulla effekt 

- husets olika delar till-
verkade industriellt i långa serier som
katalogvaror, så måttsatta att de kan
kombine¡as inom ra.men för allmänt
accepterade måtßamband och tole-
ranse/r oc¡h så utformade att de kan
sammansättas på byggplatsen genom
enklast möjliga montering.
Gffrom denna form av elementbyg-

gande kan industrial,iseringens vinster

även tillgodogöras på små och medel-
stora byggområden, som inom över-
skådlig framtid tillsammans kommer
att omfatta huvudparten av nybygge-
na. Systembyggarna kommer sanno-
likt att bás,t kunna hävda sig på de

mycket stora byggom¡ådena. De är
nämligen inte lika beroende av stan-
dardmått som katalogvarutillverkar-
na och kan inom vissa gränser rätt
väl anpassa sina byggnadsdelar och
byggnader efter individ'uella krav, om
volyu-en är tillräckligt stor.

Vi synes vara på god väg att få en

måttstandard för stomelement. Ett
steg på vägen är det förslag om stan-
dardiserad våningshöjd i flerfamiljs-
hus, som våren 1963 sänts ut på re-
rniss från Byggstandardiseringen. I
valet mellan våningshöjd och rums-
höjd har en specialkommitté inom
Byggstandardiseringen föreslagit, att
våningshöiden skall standardiseras. En
standardiserad våningshöjd öppnar
vägen för måttstandardisering av bl.a.
ytterväggselement, fasadbeklädnader,

J



trappor, ventilationskanaler, sopned-
kast, ytterväggsisoleringar, rör- och
elstammar och hiss-schakt.
Ett annat steg är det arbete, som

satts igång inom Byggstandardisering-
en beträffa,nde bjälklagselement, och
där bl.a. konsekvense¡na av en enhet-
lig planmodul tas upp (fr Tekn. T.
1962 s. 1073). Av stor ,betydelse för
detta standardiseringsa¡bete är de
studier som pågår inom Statens Insti-
tut för Byggnadsfondkn,ing beträffande
dels inverkan på bostadens funktions-
mått av olika planmoduler, dels vilka
toleranser som är acceptabla för olika
typer av byggnadsstommar.
En måttsarnordning är tydtigen på

väg och därmed en av fci,rutsättning-
arna för ett ökat, ej systembundet
elementbyggande. Det är att hoppas
att byggnadsdelstillverkarna kraftigt
stöder det arbete som Byggstandardi-
serringen här gör, så att det snabbt
kan genomföras. Det gör de genom
att vara öppna för lösningar, som
gynnar helheten och f¡amtidens be-
hov men som kanske avviker från
den egna standarden jusl nu. Och det
gör de genom att, sedan ny standard
fastställts, tillämpa denna.
Värt att notera i sammanhanget är

det samarbete i måttsamordningsfrå-
gorfa som pågår på det internatio-
nella planet (fr Tekn. T. 1962 s.
1008). Vad detta betyder för en vid-
gad export- och importmarknad på
byggnadsdelsområdet är uppen, art.

Byggherreonsvor och
projekförsku n no nde

Det samlade ansvaret för projekte-
ring, upphandling och utförande av
en byggnad åvilar byggherren. För
flelfamiljshus ligger detta ansvar i dag
i stor ,utsträckning hos kommunala
och kooperativa företag, som ej byg-
ger i egen regi. Så tränge det är fråga
om traditionella lösningar i fråga om
hustyper och planer, byggnadsdelar
och,byggmetoder innebär detta i regel
inte några nämnvärda problem. Men
husfyper och plailer föränclras, nya
material och byggnadsdelar tillkom-
mer, och byggmetoderna blir annor-
lunda. Detta återverkar på båcle pro-
jekteringsmetoder och upphandlings-
tekntik,

I dag går som en röd tråd genoln
debatten att byggnaderna skall total-

Õ

projekte,ras, dvs. att de olika projek-
törerna, såsom arkitekt, bygg-, vvs-
och elkonstruktö¡er m.fl., skall ar-
beta fram sina lösningar i samråd.
Lösningarna skall också vara bygg-
bara, dvs. projdkteringen skall vara
produktionsanpassad, vilket innebär
att kunskapen från byggplatsen skall
vara tillgodosedd i projekteringen.

Projektörerna har kritiserats för att
de alltför litet beaktat metode¡na för
nppförandet av de projekterade ob-
jekten på byggplatserna, Detta påstås
ha medfört fördyringar.
Det är angeläget, att projektörerna

på allvar tar upp denna kritik. Det
krävs kunskap om byggarbetets tek-
nik och ekonomi på projekterings-

Fig. 6. Göleborgsboslöders senqste syslem använl för sllörnhus i åtlc våningor i Vöslrq Frölundq
i Göleborg; i förgrunden en del qv eil trepÞhus med biölklogs. och tropphuselemenr synligo.

t' --t --
l,-'

Fig' 7. Grcnil och Betons senost lillömpode elemenlbyggemetod med lättbelongelemenl i yltervöggdr
och belongelemenl i bjôlklog (AH-bjälklcg); byggplotsen är belägen i Hqnden utonför Stockholm,



Fig. L Fobriksholl ov slôlprofiler pô t¡ovôn¡ngs
elemenlbygge i Vðsterås 1951-1959 (Västerås
Fcckföreningcrs Byggnodsprod uktion).

kontoren. Projektörerna får inte un-
derskatta sina möjligheter att tillgo-
dogöra sig denna kunskap om bygg-
nadsarbetet. De måste i stället ta
initiativ till en ingående egen fort-
bildning i dessa frågor. Detta gäller
inte minst det byggande, där förtill-
verkade element som är tillgängliga i
allmänna handeln ânvänds.
Byggherrarna kan påverka utveck-

lingen i rätt riktning genom att inte
stirra sig blinda på projekteringsar-
vodena. A och O fö¡ att de skall få
sina program,intentioner uppfyllda på
eti ekonomiskt sätt är att varje enskilt
projekt genoma¡,betas. Det är en kva-
lificerad hantering. Det kommer all-
tid att av projekteringsgruppen krä-
vas höga kvalifikationer både i fråga

om tekniskt kunnande och organisa-
tionsförrnåga. De förenklingar som
kan uppnås genom att projekterings-
metoderna rationaliseras och visst de-
taljarbete försvinner (genom ökad
användning av typiserade och mer
fö¡tillverkade byggnadsdelar) kom-
mer att behövas, om projektörerna
skall kunna ta hand om de nya pro-
blem som kommer genom höjda
standardkrav och teknikens utveck_
ling. Byggherrarna skall se till att de
får projektörer som utför ett arbete
av högsta kvalitet. Det bör ge ti[ re-
sultat ett ekonomiskt objekt. Den
byggher,re som enbart söker lägsta
anbud på projekteringen löper nisken
att få dåligt genoma¡betade handling-
ar, vilket ka,n få farliga konsekvenser
för byggobjektets ekonomi.
På senare år 'har i flera fall konsult-

firmor sammanslagi:ts till mycket sto-
ra bolag. Dessa har därigenom fått
resurser att konkurrera om totalpro-
jekt på både inhemsk och utländsk
marknad. Man får hoppas, att dessa
resurser räcker till för att till,föra pro-
jekteringen den byggandekunskap som
hä¡ berö¡ts. Man få¡ önska, att den
tyngd som ligger i stora resurser, inte
e¡hållits påt kval'itetens bekostnad.
Projektering ä¡ ett kvalitetsarbete 

-avkall från den principen får ej gö-
ras.

Byggherrens upphand ling

På byggarhåll anses, att det bästa sät-
tet att få byggandekunskapen tillgo-
dosedd i projekteringen är a.tt bygga-
ren kopplas in redan under projekte-
ringstiden. Detta skulle i hög gr,ad
påverka sättet för byggherrens upp-
handling av byggnaden i,fråga. Om
han önskar ha konkurrensmomentet
kvar, kan han begära anbud på i de-
talj genomprojekterade hus av tradi-
tionell utformning, men samtidigt
lämna utrymme fiir alrternativanbud
på en likvärdig av byggaren projek-
terad vara. I sådant fall blir det dock
fråga om durbbel projektering.
En annan form som ej har denna

olägenhet innebär att byggherren be-
gär in anbud enligt handlingar, som
ej är så fullständiga som dagens en-
treprenadhandlingar, uûan mer har
karaktären av program med olika
krav på slutprodukten, huset, angiv-
na. Deta,ljprojekteringen utföres så-
lunda i sam¡åd mellan byggherre och
byggare, så aût det utvald,a byggsyste-
mets k¡av inarbetas. Byggaren kan
därigenom också få längr,e tid på sig
för sin egen planering. Ett objektivt
val av byggare torde dock vid denna
upphandlingsform vara svå¡t att träf-
fa. Enbart en anbudssumma på full-
ständiga traditionella handlingar (pro-
dukten fixerad) kan ställa en bygg-
herre inför ett besvärligt val. Här
skall han bedöma prod.ukt och an-
budssumma samtidigt och vara be-
redd att från ett håll kôpa allt som
ingår i ett hus.
En tredje form innebär att en viss

byggare eller ett byggarkonsortium
utses på ett tidigt stadium och deltar
i hela projekteringen. Det kallas total-
entreprenad. Denna kontraktsform
benämnes ookså "paketkontrakt,, på
grund av den totala leveransomfatt-
ningen. Förutom att byggandekun-
skapen skulle tillföras projektet reclan
från början anföres som skäl för cletta
system, att byggherren får en avsevärt
mind¡e administration. Byggaren över-
ta¡ en hel del av den erforclerliga sarn-
ordningen. Vid denna for,ln ställs inte
konkurre¡ande anbud nrot varandra,
utan byggherren väljcr entrcprenör
efter andra mer subjektiva grunder,
som kan variera från fall till fall.
Affären vilar i hög gratl på .förtroen-
debasis. Aven om uppgörelsen bygger

Fig' 9' Skånskc cemenlgiuler¡ets ollbetongmetod; uppsdltning qv formelement för börqnde mellqn-vdggor prï bygge i Edsberg utqnför Stockholm.



på en i förväg fixerad anbudss.umma,
har denna form li[<treter med rent
löpande räknihgs,f örf arande.

Någon djupare analys av olika tänk-
bar,a,ulryhandlingsformer skall inte
göras. Här skall d,ock betonas att
formema är ,många till antalet. De
tre, som beskriv,its, ,utgör enibalt exem-
pel på forme¡, som tillämpats vid ele-
mentbygge. Av,byggherrens inköps-
sida krävs utomordentliga kval,ifika-
tioner för att den för varje enskilt
fall lämpligaste formen skall väljas.
Byggherren ,får i den utvecklingstakt
byggandet befininer sig i inte låsa sig
fast vid ett,invant .mönster, som kan-
ske inte passar morgondagens byg-
gande. Han får inte i något falskt
sparsamhetsnit minska sin egen admi-
nistrativa 'apparat så långt, att hans
roll blir passiv. Ty byggherren har en

sä,rdeles aktiv roll att spela vid en

byggnads tillkomst. IIan måste, an-
tingen han bygger i egen regi eller ej.
rusta sig 'med sådan kunskap om pro-
jekter.ing, upphandling och'byggande,
att han kan uppträda som en kvalifi-
cerad beställare av byggnadsobjektet
i sin helhst, Det kan 'inn,ebära resur-
ser att ,kunna 'leda även en rnycket
uppdelad entreprenad.

Byggorens roll

Det är ett fåtal större byggfirmor,
som tagit initiativ till, genomför't och
vidareutvecklat 195O-talets element-
byggmetoder. De har därigenom gjort
en pionjärinsats ooh riskerat stora be-
lopp på experirment. Det har av dem
k¡ävts så stora resurser, att de kun-
nat ta upp en elementtillverkning eller
ga,rantera en elementfa,brik tillräckligt
stor prod'uktion.
För tekniker utanför byggnadsindu-

strin synes måhända en sådan sats-
ning, som den dessa byggare gjort,
fullt naturlig. Inom andra industrier
användes resultat från eget utveck-
lingsarbete som viktiga konkurrens-
medel. I priset fö¡ dessa ind,ustriers
produkter ingår kostnader för eget ut-
vecklingsanbete regelrnässigt med stör-
re elfer mindre andel.
Det är emellertid annorliunda inom

byggnadsindustrin, genom att bygg-
naden är en så särpräglad produkt.
Den är fö¡ank¡ad i marken och den
bildar fillsarnmans med andra bygg-
nader, gator, parker etc. ett samhäle
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som förändras långsamt. För uffiorm-
ningen av detta sarnhälle har samhäl-
lets organ ansvaret. De bestämmer ge-

nom olitka planinstiûut ¡narkens dispo-
sition i stort, de bygger gator och
vatten- och avloppsanlägg,ningar, och
de kontrollerar byggnadernas kval,ita-
tiva uffo¡mning. Samhället har också
skaffat sig instrument inom byggan-
det för att kunna håLlla investeringar-
na under koutroll och för att kunna
föra en aktiv bostadspolitik. Här åsyf-
tas verksamheten inom Arbetsmark-
nadsstyrelsen ooh Bostadsstyrelsen
sa,mt dessas länsorgan,

Byggaren kan inom denna ram upp-
träd,a som byggherre eller som entre-
prenör. I det förra fallet dþonerar
byggaren över mark, och han svarar
själv för proglammering, projektering
ooh tillverkning av den produkt han
vill saluföra, och han styr sjâIv pla-
nerings- och ,byggtakten. I den¡a
funkûion har byggaren, trots det star-
ka sarnhällsingripandet, likiheter med
en handelsvaruproducent ino¡n andra
bransche¡. Möjligheterna för en af-
färsmässig rationaliser,ing åir därför
relativt stora. I den andra och vanli-
gare funktionen, där byggaren ár
entrepronör, är det svårare för honom
att engage¡a sig i en affärsmässig
rationalisering, i invesûeringar för ut-
veckling av uttormning och utföran-
de av den produkt, som skall säljas
i konkurrens med andra. Byggaren
kommer ju i regel inte in i bilden
förrän några månader före byggstar-
ten.

Paralleller kan visserligen dras med
"orderindustrierna", t.ex. skeppsvar-
ven och verkstadsindustrin. Dessas
produkter är anpassade efter enskilda
beställares önskemål, men detaljut-
formade i samråd mellan beställare
och leverantör. En väsentlig awikelse
från byggnadsindustrin ligger dock
däri, att den byggnadsplats på vilken
prod,ukten skall tillverkas av t.ex.
skeppdbyggaren disponeras av honom
själv och är densamma oberoende av
vem som är beStälla¡e. För husbyg-
garen disponeras byggnadsplatsen av
de enskilda bestálla¡na ooh varie¡ar
från fall till fall. Skeppsbyggaren har
g€nom sin enda arbetsplats helt andra
möjlig reter att investera i fasta an-
läggningar än husbyggaren. Vidare
har husbyggaren mindre spelrnrm för
egna specialirtqter och egna modeller

än skeppsbyggaren, genom att hus-
byggarens produkt skall ingå i en re-
lativt perrnanent samhällsmiljö, viJket
j,u inte är fa'llet .med skeppsbyggarens
produkt.

Byggarnas ställning som entreprenö-
rer få¡ dock, trots nämnda svårighe-
ter och trots en många gånger ytter-
ligt pressad anbudstid, självfallet inte
avhålla dem från egen rationalise-
ringsverksamhet. trnom elementbyg-
gandets område to¡de den ha särskilt
goda förutsättningar, om ett samspel
kunde uppnås mellan byggnadsdels-
tillverkning och byggande, dvs. om en

integrering i vertikal led ku,nde ge-

nomiföras. För de flesta byggare skul-
le detta sannolikt innebdra en specia-
lisering till vissa byggnadsdelar, då
annars det ekonomiSka engagemang-
et lcr¡nde bli för stort. Endast företag
med mycket stora resurser torde lik-
som systemrbyggaren kunna svara för
både hela husets uppförande och
dessutom för tillverkningen av vissa
grupper byggnadselement. Där är det
fråga om sa,mtidig horisontal ooh ver-
tikal integrering.

Bygg nodsdèlsti I lverkqrens rol I

Utformningen av en byggnadsdel bin-
der metoden för sammanfogningen
med andra byggnadsdelar på bygg-
platsen. Ju högre förtillverkningsgrad,
desto färre variationsmöjli'gheter upp-
står för detta byggplatsarrbete. Arten
av detta bör byggnadsdelstillverkaren
i detalj ha klant för sig; det har ju
påverkat hans arbete med utform-
ningen av byggnadsdelen. Sina kun-
Skaper om detta har han ingen an-
ledning att,hemlighålla, då han ju an-
vänder dem som argument i försälj-
ningen av sin vara. Detta öppnar sto-
ra rnöjligheter för byggherren och
hans projefl<törer att få mycket in-
gående kunskaper om de olika bygg-
nadsdelarna i projekteringen. Det
gäller förutom utformningen och de
rent tekniska egenskaperna även de
k¡av monteringen ställer.
Genom att byggnadsdelstillver,karen

också behöver vara väl insatt i sättet
att montera sina byggnadsdelar på
byggplatsen, skulle detta kunna leda
till att han ?iven åtog sig att sjdlv
svara för monteringen. En förutsätt-
ning är visserligen att hans montörer
?ir på bygget vid helst endrast ett enda



till,fälle under byggperioden, något
som i sin tur påverkar uúformningen
av byggnadsdelen. Men denna påver-
kan är positiv, om den medför att
byggplatsanbetet blir mind¡,e splittrat,
och det i dag komplicerade flätverket
blir enklare. En sådan utveckling
skulle också betyda att byggherren
under sin projektering kunde få ett
pris på en viss vara monte¡ad på sin
plats i byggnaden. Vad det skulle be-
tyda att under projekteringen få en
verklighetstrogen slutkostnad är up-
penbart.
Den vertikala integreringen kan dock

som nämnts också ¡ealiseras, om en
byggare specialiserar sin verksamhet
till vissa byggnadsdelar men i gengäld
engagerar sig i byggnadsdelstillverk-
ningen - en förskjutning från den
nuvarande ho¡isontala integreringen.
Det väsentliga för byggherren är, att
en sådan arbotsfördelning genomfö-
res, och att han under projekteringen
får kunskaper om både monteringens
krav och kostnaden för byggnadsde-
len i monterat skick. En utveckling åt
det håller kräver samverkan mellan
byggnadsdelstillverkare och byggare.
Det är angeläget att "den öppna dör-
rens politik" accepteras av dessa par-
ter.

lnÍliotiv och insotser

Vad görs nu för att lösa byggbran-
schens problem, för ,att steget från
hantve¡k till industri skall kunna tas
mer definitivt? Det pratas rnyoket,
men var finns den härliga experiment-
lusta som ut'm,ärkte 1950-talet? Ar de
dagsaktuel,la problemen så ;betungan-

de - det byggs onekligen en hel del
i dag! - att man inte hinner rned
morgondagens? Eller väntar ,alla att
någon annan skall ta initiativet?
Det krävs insatser från alla håll.

Ingen får vänta på någon annan. Byg-
garna måste fortsätta ,förbättra bygg-
metoderna med samma glöd som un-
der 1950-talet, men gärna göra det i
samanbete med byggnadsdelstillver-
karna. Dock krävs det mer initiativ
än under 1950-talet av sarnhällets or-
gan, av byggher.rarna och deras or-
ganisationer ooh av projektörerna.
Dessa katego¡ier har stom möjlighe-
ter att skapa förutsättningar för en
önskvärd rationalisering och att sti-
mulera denna. Detta gäller inte minst

samhällets organ, eftersom de spe-
lar en så central roll i byggandet.
Stor betydelse kommer det redan tag-
na initiativet med kommunal.a bo-
stadsbyggnadsprogram att få; dessa
kan skapa en bas för meningsfylld
långtidsplanering. Men fler initiativ
behövs.

Skulle inte av den totala bostadspro-
duktionen varje år kunna tas ut en
andel på vilken man prövar nya
idéer? Det skall inte vara sådana
experimentbyggen, där man ställer
alla konventionella metoder på huvu-
det. Experimenten bör koncentrerras
till sådant som utgö¡ huvudfrågor för
en industrialisering av byggande,t. Det
kräver renodling av de fdktorer som
skall stude¡as, så att slutsatser verkli-
gen kan d¡as. Man bör pröva effek-
ten av ett konsekvent genomfört mått-
system, pröva olika organisations.for-
mer och produktionsstorlekar sarnt
pröva offekten av e.n långtidsplane-
ning genom ,att låta experimenten löpa
under en följd av år.
Inte minst den garanterade produk-

,tionen under en följd av år har stor
betydelse. Den ger prod'ucenter i oli-
ka led möjlighet att med mindre risk
än hittills investera i maskinella an-
ordningar. Sådana initiativ har tagits
i andr,a länder, nu senast i Danmark.
Det sker där genom finansiellt stöd
till samo¡dnat monteringsbyggeri
(Tekn. -f . ß63 s. 892). I det danska
statliga cirkuläret om denna "monte-
ringskvot" påtalar man vikten av en
på förhand utstakad kontinuerlig pro-
duktion under en .fyraårsperiod, var-
igenom underlag skapas för utbygg-
nad och effektivt utnyttjande av pro-
duktionsapparaten. Man söker nå
högre produktivitet genom ,att för en
del av bostadsproduktionen åstadkorn-
ma stabil tbyggrytm under en följd av
år, långa ,serier i element'tillverkning-
en och uppropade afbetsmoment i
monteringen. Ett av medlen varige-
nom monteringskvotens syften skall
uppnås är samgåendet mellan flera
små bebyggelser till en stor enhet.
Stort avstånd mellan enskilda bygg-
områden anser ûlan inte vara något
hinder. I ett fall har sålunda sju
byggherrar, ve¡ksarnma på fem olika
orter på uppåt 100 km avstånd från
varandra, gått samman och därige-
nom skapat en produktionsenhet på
oa 1 800 lägenheter,
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sora en värmepanna? - Nomogram för ji fr"iKr. 3:-.
8' Löfstedt, Bötje_,_Yertikal temperaturgradienr och väggtemperarur - modellförsök i klimat-

kammare, 8 s. Kr. 2:-,
9' Holm, Lennart. Etr svenskr insritur för byggnadsforskning. g s. K¡. 1:-.11' Christer. Stegljudsisolering och b-eständighet mot inrryck hos golvbe

12. i1Î:r;5:ufl;rtt '' r{r'2:-'en 
kalr fönsreryra. Experimenteu un-

med värm
13. Uno. Korr de i betong. 4 s. Kr. 2:_.l$G2: l. nart. Kons K¡.2:_.2' örie' Yarm iskans komfort och prestationsförmåga.

11 s. Kr. 2:-.
4' Bring, christer. Avtorkoingsanordningar i entréer. g s. K¡. 2:-.
5 ' Brown, Gösta. Nya metoder vid beräkning av byggnaders värme- och kylbehov. 1 5 s. Kr. 3 :-.6' Bildmarþ, K.?øt. Byggnadselem.ot.or rppik"rt"dïãkooomiska varakrigít.i oih tidsintervallerför underhåll, 67 s. Kr.7 t-,
7' Saare, Erik och Jans.son' Ingoør, Measuremenr of Thermal Conducrivity of Moist porous

Building Materials with Particular Emphasis on the Thermal co"a".rì"1íy ãi ðellular Con-
crere. lZ s. Kr. 3:-.

8' Jøcobsson' (rit:. Utvecklingsgruppen - err medel för bättre byggnadsplan ering. T s. K¡. 2:-.9. A'ktuella värmeisoleringsptoblem. Ñåg.a undersökningar nid l.rriñortJ; fö. biggnadsreknik,
I(T'H. Z6 s. Kr. t0:-.

lo. Hanson, Rune. Takterrasser och plana industritak - tre artiklar. 16 s. K¡. 3:50,13. saretok, vitold.. Mur- och putsbruk i teori och praktik, 11 s. Kr. 3:-.
eldade villapannor. 12 s. Kr. 3:-.
lv. 11 s. Kr. 3:-.
ar. 12 s. K¡. 3r-.

ningsmassor för undergolv, g s, K¡.3:-.
esses in Stressed Clay. 8 s. K¡. 3:-.
rs. Pålslagningen och srötvågsteorin. g s. Kr. 3:-.
ngväggar gjurna vid kall väderlek.4 s. Kr.3:-.
arhet på cylinderskal. 27 s,I(:.4:-.
e pannor. 4 s. Kr. 3:-.

cu., Vincent och. Hagmøn, FoIþe. Nya fasa-
. 1. \rärmerekniska undersökningar. 2. Kos¡_

11. lacobsson, Mcjse . Dörrtillverkning i långa serier. g s. Kr. 3:_.
12' Ödeen' Kai.. Tcoretisk bestämnin-g 

"., 
i.-p"r"rurförloppet i några av brand påverkade kon-

struktioner. 12 s. Kr. 4:-,
13' Brosenit¿s, IIild.ing och Nuder, Ants, Yertikalkommunikationer i höga bostadshus - en kosr-

nadsundersökning. l4 s. Kr. 4:-.
14. Bring, Christcr. Illrlrunrsgolv av vinylplastmarror - en invenrerìng. 4 s. Kr. 3:-.15' Kiblman, Tor. 

.1.. lì.Lrnr';isolcring mot'luftl;ud i bostadshus. Bergtuid, per-ienriþ och Kiht-
man, Tor. 2. Aktucl l:r .rtcgljudsisolcringsfiågor. 1963.19 s. Kr., 6:_.
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